
Min uni care te "obligii" sii crezi 

Minuni in viata lui David , 
1 Samuel 17: 31-50 (J Samuel 17:47) 

Scopul lecfiei: Sa ne faca sa vedem ce se intampla cu un om 
cand Duhul lui Dumnezeu vine peste el ~i sa ne motiveze sa cautam 
aceasta putere. 

Versetul de aur:,, $i toatii mulfimea aceasta va ~ti ca Domnul 
nu mantuie.yte nici prin sabie nici prin 
sulifa. Caci biruinfa este a Domnului. $i 
El vii va da fn mainile noastre. " 
(J Samuel 17:47) 

Texte suplimentare de citit: 1 Samuel 16:1-23; 1 Samuel 
17:12-15; 2 Samuel 22:1-4; Psalmul 72:18-19; Psalmul 78:70-72; 2 
Samuel 7: 12-16 

Proaspata monarhie infiintata in Israel n-a functionat cum 
trebuie, pentru ca s-a bazat pe un model gre~it ,,ca celelalte neamuri", 
~i pentru ca omul cu care a fost inaugurata ea, a uitat Cine 1-a pus 
imparat ~i care este responsabilitatea lui fat§. de Dumnezeu ~i fata de 
oameni. 

Saul a fost imparat dupa inima oamenilor, dar Dumnezeu a 
ales in locul lui Saul un om dupa inima Lui, care va face voia Lui ~i-L 
vaonora. 

David, al optulea fiu al lui I~ai din Betleem, n-a atras atentia 
oamenilor in nici un fel, dar a atras atentia lui Dumnezeu ~i El a vazut 
ceva frumos acolo unde oamenii n-au vazut nimic important. 

Din momentul in care proorocul Samuel ajunge la Betleem, 
trimis de Dumnezeu, incepe un nou capitol in istoria poporului ales. 
Nimeni n-a ~tiut ce va urma ~i ce va insemna ungerea lui David ca 
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imparat, dar se poate spune ca atunci a inceput o zi insorita care va 
lumina istoria poporului Israel timp de 40 de ani. 

David este unul dintre oamenii Bibliei care a fost o minune 
pentru Israel ~i a experimentat el insu~i multe min uni. 

I. MINUNEAALEGERII LUI DE DUMNEZEU (]Samuel 16:1) 

J. Dumnezeu cautii spiritualitate 

Cat au fost interesati fratii lui David de Dumnezeu ~i de Legile 
Lui, nu se ~tie, dar este foarte clar aratat ca David era inte~es~t de 
Dumnezeu, de Legile Lui, de randuielile Lui ~i a fost umut de 
bunatatea, intelepciunea ~i maretia lui Dumnezeu. Din psalmii p~ care 
i-a scris David mai tarziu se poate deduce ca el a fost ,,indragosttt" de 
Dumnezeu. El vibra de dorul lui Dumnezeu ~i se delecta cantand 
ma.rep a ~i bunatatea Lui. 

2. Dumnezeu cauta smerenie 

David a avut o inima smerita ~i din aceasta cauza a capatat har 
in ochii lui Dumnezeu. El era ,,mare", dar nu ~tia ca este mare ~i nici nu 
s-a considerat important in nici un domeniu al vietii sale. 

Saul a fost stapanit de un duh de mandrie ~i s-a distrus pe sine, 
~i-a distrus familia ~i pe multi oameni din Israel. David a fost smerit ~i 
Dumnezeu 1-a inaltat nespus de mult. 

3. Dumnezeu cauta credincio~ie 

Oamenii lumii pot ti impresionati de tot felul de lucruri, dar pe 
Dumnezeu ii intereseaza credinta oamenilor. Chiar Domnul Isus a 
fost impresionat de credinta unor oameni care au venit la El. 

Dumnezeu este onorat cand cineva se increde in El din toata 
inima. ~i El ,,onoreaza" pe cei ce se incred in El. 
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IL MINUNI PE CARE DAVID LE-A FACUT CU HARFA 
(1 Samuel 16:17-23) 

Saul, primul imparat al lui Israel, a domnit doi ani dupa voia 
lui Dumnezeu ~i toata imparatia a fost binecuvantata. Dar dupa doi ani 
s-a umplut de mandrie, a inceput sa-i placa puterea, a abuzat de ea ~i a 
crezut ca i~i poate permite sa faca orice, fara sa dea socoteala nimanui. 
Nu 1-a mai interesat voia lui Dumnezeu, ci doar voia lui. 

Dar dupa ce 1-a eliminat pe Dumnezeu din viata, a inceput sa 
sufere de o boala stranie. Medicii vremii de atunci nu ~tiau ce are, dar 
vedeau ca este foarte chinuit. A fost o boala de nervi ~i el a inceput sa 
se manifeste ca un nebun. Dumnezeu ~i-a retras Duhul Lui eel bun de 
la Saul ~i un duh rau a inceput sa-1 chinuiasca. 

Slujitorii lui Saul au fost destul de curajo~i sa-i spuna ce are: 
,,un duh rau te chinuie~te" ~i 1-au sfatuit sa caute un cantaret ca sa-1 
vindece. Ar fi fost mai bine sa-1 sfatuiasca sa se pocaiasca din toata 
inima ~i sa ceara iertare de la Dumnezeu pentru toate relele pe care le
a facut ~i s-ar fi vindecat. Dar Saul vrea doar sa se simta mai bine, ~i 
pentru asta a chemat un cantaret. 

Un slujitor al lui Saul 1-~ recomandat pe David ca ~i un cantaret 
bun, ~i mai ales, ca Domnul este cu el. ( 1 Samuel 16: 18) 

1. Efectul muzicii luiDavid 

David a avut o muzica buna pentru inima rea a lui Saul. 
- Saul se simtea u~urat cand il auzea pe David cantand. 
- Duhul eel rau pleca de la Saul. 
Dar cum se poate explica puterea duhovniceasca a cantarilor 

lui David? Ce fel de muzica poate alunga duhurile rele? De unde atata 
putere in cantarea unui cioban? 

Domnul era cu David ~i acest lucru 1-a putut observa oricine. 
Nu harfa lui David facea minunea vindecarii, ci Duhul lui Dumnezeu 
care era peste David ~i care inchidea drumul duhului rau spre mintea 
lui Saul. 
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2. Ce canta David 

David canta indurarile lui Dumnezeu, bunatatea ~i 
credincio~ia Lui care tin in veac. Dar duhul eel rau nu voia sa auda de 
a~a ceva ~i decat sa auda asemenea lucruri, mai bine pleca. David 
canta iubirea lui Dumnezeu ~i mantuirea promisa pentru toate 
neamurile. 

3. Cum canta David 

David cand canta, nu numai ca transmitea muzica, el prin 
cantarile lui transmitea ~i energie cereasca, pentru ca avea energia 
Duhului Siant. El canta din inima umpluta de prezenta lui Dumnezeu, 
cantarea lui ajungea la inima oamenilor ~i il proslavea pe Dumnezeu. 
in asemenea conditii nici nu-i de mirare ca Duhul eel rau pleca de la 
Saul. 

Ill. MINUNI PE CARE DAVID LE-A FACUT CU PRA$TIA 
(1 Samuel 17:45-50) 

Cantarea lui David 1-a calmat pe Saul pentru o vreme, dar nu 
1-a vindecat total. Cand filistenii au declarat razboi israelitilor, Saul a 
fost cuprins de nelini~te ~i cauta un om care sa mearga sa lupte 
impotriva lui Goliat, dar nimeni n-a avut indrazneala sa mearga s~ 
lupte cu uria~ul filistenilor. Fratii mai mari ai lui David erau la razb01 
cu Saul ~i David este trimis de I~ai sa-~i vada frapi. _El ajung~ pe 
campul de lupta tocmai in momentul in care Gohat amerunta, 
blestema ~i provoca la lupta pe Israel, ~i s-a prezentat ca voluntar sa 
mearga el sa lupte impotriva filisteanului Goliat. 

1. Cum I-a vazut Goliat pe David 

A ras de el - nu vedea in el nimic ca sa se teama. Pr~tia lui 
David, pe langa sabia ~i sulita lui Goliat, erau un fir de pai. Po~te ca 
Goliat nici n-a luat seama la ea. Goliat 1-a blestemat pe David pe 
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dumnezeii lui. Dar David nu avea dumnezei ca el, ci un singur 
DumnezeuAtotputemic. 

2. Cum I-a vazut David pe Goliat 

. Nu 1-a ~esconsiderat ~i nici nu la supraapreciat, dar 1-a 
exphcat marea d1ferenta care exista intre ei: 

-Tu vi impotriva mea cu propriile tale puteri si arme. 

- Eu vin impotriva ta in Numele Domnului o~tirilor, singurul 
Dumnezeu adevarat. 

A David nu s-a increzut in propria putere ~i nici in pra~tia lui, ci 
doarmDumnezeu. (1 Samuel 17:46) 

3. Cum I-a invins David pe Goliat 

David a a~teptat ca Goliat sli atace, apoi a aruncat cu pra~tia Iui 
o piatrli in fruntea lui Goliat. 

A _putu! Da,_vid sli aiba o asemenea precizie ~i sli nimereascli 

fruntea Im Go hat? In Israel au mai fost oameni care au atins asemenea 
perfectiune. (Judecatori 20: 16) 

David a alergat langli Goliat care a clizut, i-a luat sabia ~ii-a 
tliiat capul. 

IV. MINUNI PE CARE DAVID LE-A FACUT CU PSALM/I LUI 

1. Psalmii compufi de David ii preamiireau pe Dumnezeu 

Fiecare psalm compus de David este imbibat de laude pentru 

Dumnezeu ~i parfumat cu iubire pentru Domnul Dumnezeul lui 

Israel. Este suficient sa citim psalm ii lui ~i ne vom convinge ca in ei nu 

sunt numai cuvinte poetice, ci ~i revelatii dumnezeie~ti. El a patruns 

cu versurile sale pan.a departe in istorie ~i profete~te lucruri care s-au 
implinit in viata Domnului Isus. 
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2. Psalmii Lui David sunt o sursa permanenta de inspirafie 

Psalmii lui David nu numai ca au :facut minuni duhovnice~ti in 

trecut, ei fac minuni ~i acum dupli 3000 de ani. Ei sunt cea mai cititli 

carte din Bib lie ~i cea mai indragita. in Psalmi ne gasim ~i noi in~ine cu 

problemele noastre, cu durerile noastre, cu nadejdea noastra, ~i de 

multe ori ne intalnim ~i cu vrlijma~ii no~tri ~i suntem invatati cum sa 
ne purtam cu ei. 

Psalmii sunt o minune duhovniceascli, o carte vie, actuala ~i 
bine:facatoare. 

3. Psalmii sunt o carte de cantari duhovnicefti ~i un ghid de 

rugaciune 

Ei ne invata in mod practic ce trebuie sa cantlim in can.ta.rile 

noastre, pe Cine sa laudam ~i cum sa o facem. Ei nu sunt ,,poezii" 

compuse intr-un birou, ci experientele de viata, ale unui om credincios. 

Ei deasemeni ne invata cum sane inchinlim lui Dumnezeu ~i ne spun 

sane punem nadejdea in Mesia care va veni. 
Ei ne invata sane pocaim, ~i cand o facem, sa o facem din toata 

inima. Ei ne asigura ca Dumnezeu prime~te pe omul pacatos care se 

intoarce la El din toata inima. 

Concluzie: 
Viata lui David a fost o minune ~i el a devenit o pricina 

de binecuvantare pentru Israel, pentru o perioada de sute de ani. Este 

omul care L-a iubit pe Dumnezeu din toata inima, a iubit Casa lui 

Dumnezeu ~i Cuvantul lui Dumnezeu. N-a fost un om perfect, dar 

cand a pacatuit s-a pocait in mod exemplar. 
Cu David, Dumnezeu a incheiat un legamant bazat pe har in 

care este bine sa nadajduim ~i noi. (2 Samuel 7: 11-16) 
- David a fa.cut minuni cu harfa, cu pr~tia, cu condeiul, cu 

sabia, dar cele mai multe le-a fa.cut cu credinta in Dumnezeu. Voi ce 

aveti in maini: un toiag, un ac, o m~ina? Puteti face o minune cu ele? 

115 



Minuni care te "obligii" sii crezi 

- Credeti ca este posibil ~i acum sa devi ,,om dupa inima lui 
Dumnezeu"? 

-Ce va place eel mai mult la David? 
- David nu mai este, dar a ramas ceva in urma lui, dar in urma 

noastra ce va ramane? 
- De ce credeti ca bolnavii 11 numeau pe Domnul Isus, Fiul lui 

David? 
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Schifa prescurtata a lecpei 

Minuni in viata lui David 
1 Samuel 17: 31-50 (] Samuel 17:47) 

lntroducere 

I. Minunea alegerii lui de Dumnezeu (1 Samuel 16:1) 
l . Dumnezeu cauta spiritualitate 
2. Dumnezeu cauta smerenie 
3. Dumnezeu cauta credincio~ie 

II. Min uni pe care David le-a ficut cu harfa 
1. Efectul muzicii lui David 
2. Ce canta David 
3. Cum can.ta David 

m. Min uni pe care David le-a ficut cu pra~tia 
l . Cum 1-a vazut Goliat pe David 
2. Cum 1-a vazut David pe Goliat 
3. Cum 1-a invins David pe Goliat 

IV. Minuni pe care David le-a ficut cu psalmii lui 
l . Psalmii compu~i de David i1 preamareau pe Dumnezeu 

2. Psalmii lui David sunt o sursa permanenta de inspiratie 

3. Psalrnii sunt o carte de cantari duhovnice~ti ~i un ghid de 

rugaciune 

Concluzie: 
Credeti ca este posibil ~i acum sa devi un om dupa inima lui 

Dumnezeu? 
- Ce faci cu ce ai in man.a? 
-David a devenit o binecuvantare pentru intreaga natiune. El a 

lasat ceva in urma. Noice vom lasa? 
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